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Изпълнителна агенция „Морска администрация“ приключи изпълнението на проект 
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за обмен на информация - CISE 

 

 

Във връзка с успешното приключване на проект „Внедряване на Интегрирано българско 
морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) 
за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2“, на 16 февруари 
2023 г. в гр. Варна Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще проведе Закриваща 
среща по проекта, с участие на партньорите и заинтересованите страни. 

Чрез реализацията на проект ИнБулМарС 2 е изградена национална инфраструктура и е 
доставен, инсталиран и персонализиран графичен потребителски интерфейс за интегрирано 
морско наблюдение. Изпълнените задачи осигуряват необходимите условия за извършване 
на трансграничен и транссекторен обмен на информация в рамките на Република България 
и на територията на Европейския съюз, базиран на модела за данни на CISE. 

Програмата предвижда на 16 февруари 2023 г. в 12.00 часа, в хотел GOLDEN TULIP 
VARNA, да бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта за 
представителите на медиите.  

Участие в срещата ще вземат заместник-министърът на земеделието и Ръководител на УО 
на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. Георги Събев, представител на 
Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), Контраадмирал Кирил Михайлов, 
командир на Военноморските сили на Република България, доц. д-р Ваня Стаматова, 
изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, 
изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ к.д.п. инж.  
Венцислав Иванов, заинтересованите страни, както и партньорите по проекта – 
Военноморските сили, Главна дирекция „Гранична полиция“, Агенция „Митници“, 
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Държавна агенция „Национална 
сигурност“. 

Проект ИнБулМарС 2 се изпълнява по Приоритетна ос 6 „Насърчаване на 
изпълнението на Интегрираната морска политика“ на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
морско дело и рибарство.  

Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация“, а 
партньори в него са: Български военноморски сили, Изпълнителна агенция по Рибарство и 
аквакултури, Главна дирекция „Гранична полиция“, Агенция „Митници“ и Държавна 
агенция „Национална сигурност“, която участва като наблюдател. 
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Общият бюджет на проекта е 2 985 945,37 лв., от които 2 239 459,03 лв. (75%) са 
предоставени от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а националното 
съфинансиране е в размер на 746 486,34 лв. (25%). 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 4 август 2023 г. 

 


